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EEN SUPERIEURE 
ENERGIE-ERVARING 

EnerSys®, wereldleider in energieopslag voor industriële toepassingen, ontwikkelt al erg lang 
oplossingen die de productiviteit en winstgevendheid van materiaalbehandeling maximaliseren. 

De volgende enorme stap in die richting is het NexSys® batterijproductportfolio – een uitgebreide 
reeks intelligente, flexibele energieoplossingen die de ongeplande stilstandtijd en onverwachte 
bedrijfskosten rond conventionele loodzuurbatterijen sterk verminderen. 

Dankzij de eenvoudigere en meer productieve, voorspelbare energie van NexSys-batterijen is 
er meer tijd om zich te focussen op de echte kerntaken van materiaalbehandeling. Eenvoudiger 
gezegd, NexSys-batterijen bieden een superieure energie-ervaring. 

Vrijwel onderhoudsvrije 
energieoplossingen zonder 
bijvullen of wassen van de 
batterij en zonder kans op 

lekkend batterijzuur. 

Handige, geïntegreerde 
plug-and-play-

energiesystemen zonder 
compatibiliteitsproblemen 

en zonder dat u met 
meerdere leveranciers 

hoeft om te gaan.

Maximaliseer de looptijd – 
laad efficiënt op tijdens 

pauzes zodat u geen 
batterijen moet wisselen en 

laad batterijen op zonder 
lange egalisatietijden.

Betrouwbare energie – 
de systeemprestaties en 

eigendomskosten worden 
nagekeken voordat u koopt 

en worden ondersteund door 
een leverancier en een garantie 

waarop u kunt rekenen. 

De prestaties van de batterij en het bedrijfsrendement zijn afhankelijk van de opvolging van alle onderhouds- en servicevereisten.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding en/of neem contact op met uw EnerSys-vertegenwoordiger voor meer informatie.

HOGE 
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Beschermt activiteiten en operators
• Ontworpen om te voldoen aan de CE- en UL-normen  

(UL2580 en de nieuwe EN 1175:2020)* 
• Ontworpen volgens de ISO26262-norm voor functionele 

veiligheid in de auto-industrie, die verder gaat dan 
de standaardvereisten voor industriële naleving. 

• Ontwerp met dubbele koffer 
  • Externe koffer, op maat gemaakt voor  
     een nauwkeurige pasvorm en gewicht 
     • Geschikte afmetingen voor de meeste toestellen 
     van klasse 1, 2 en 3
• Gemonteerde laadstekkers vergemakkelijken de plug- 

inwerking, voorkomen schade aan de stekker en 
voorkomen actief onbedoeld wegrijden tijdens het laden

• Het batterijbeheersysteem (BMS) zorgt voor een actieve 
handhaving van de veiligheid en optimaliseert de levensduur

• Controller Area Network (CAN)-communicatie voor volledige 
voertuigintegratie

Kostenbesparend gemak 
• Hogere laadsnelheden voor minder onproductieve stilstandtijd
• Geen gedoe of verrassingen door dagelijks onderhoud
• Elimineer dure batterijwissels – geoptimaliseerd voor 

gelegenheidsladen
• Eenvoudig plug-and-play laden – u hoeft de batterij niet 

los te koppelen van het toestel

Duurzame nikkelmangaankobalt (NMC)-
chemie 
• Profiteer van de vooruitgang in de auto-industrie
• Naar verwachting de dominante Li-ion-chemie tegen 2025
• Commercieel waardevolle elementen voor betere 

recyclebaarheid
• Cellen afkomstig van leveranciers die zich hebben toegelegd 

op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)**

Topproductiviteit
• Langere looptijden bij piekvermogen met hogere 

aanhoudende spanningen
• Minder plug-ins met > 80% bruikbare laadstatus (SOC)
• 24/7 werken zonder stilstandtijd voor het bijvullen 

of egaliseren van de batterij***

Kosteneffectieve modulariteit
• Zet het energiesysteem nauwkeurig op om de kosten 

te minimaliseren
• Vergroot of verklein de opstelling van uw energiemodules 

op basis van de operationele vraag
• Minimaliseer de stilstandtijd met vervangbare modules

Betrouwbare, volledige systeemintegratie
• Vermijd problemen met de integratie van componenten 

van meerdere leveranciers
• Eén allesomvattende data- en rapportageoplossing

• Gebruiksvriendelijke platforms bieden 
operationele ondersteuning

*Certificering lopende omdat er aanvullende varianten worden uitgebracht 
** Meer informatie over de duediligence-richtlijn van de OESO op  

www.enersys.com/en/about-us/suppliers/
***Vereist EnerSys-analyse voor de juiste dimensionering van de toepassing 
Certificering lopende omdat er aanvullende varianten worden uitgebracht





NexSys® iON-batterijoplossingen maken gebruik van de meest geavanceerde lithium-ion (Li-ion)  
technologie van EnerSys® – een technologie die in 2001 de allereerste satelliet met Li-ion 
batterijen mogelijk heeft gemaakt en momenteel honderden satellieten van energie voorziet.

De onderhoudsarme NexSys iON-batterijen zijn gebouwd volgens de hoogste normen 
voor veiligheid, ontwerp en productie en zijn ideaal voor heavy-duty toepassingen. 
Ze zijn verkrijgbaar in een reeks schaalbare maten en configuraties. De batterijen zijn ook 
voorzien van volledig geïntegreerde batterijbeheerelementen die de batterij meer veiligheid, 
betrouwbaarheid en levensduur bieden. 

Ongeacht de omvang van uw vloot of bedrijf kunnen NexSys iON-batterijen u helpen om de 
stilstandtijd en de kosten van batterijbezit te verminderen. Hierdoor kunt u uw activiteiten 
productiever en winstgevender maken.
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